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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Práce zcela odpovídá schváleným tezí. 

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Pochopení zpracované literatury a schopnost ji aplikovat 1 

2.3 Zvládnutí zvolené techniky zpracování materiálu 2 

2.4 Logičnost výkladu, podloženost závěrů 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

Autor ve své práci čerpal z poměrně širokého spektra odborné literatury, zejména v čási věnované samotnému 

Marshallovu plánu. V části věnované médiím a analýze by však bylo možné využít více titulů, bylo by například 

vhodné zmínit se o fungování a ovlivňování médií v roce 1947 - pomohlo by to vysvětlit, proč některé deníky, ač 

zprvu přijímaly Marshallův plán pozitivně, po cestě do Moskvy razantně změnily úhel pohledu, a to i ty 

nekomunistické.  

Analýza je poměrně podrobná a vystavěná logicky, autor postupuje od jednotlivých periodik k celkové 

komparaci přístupu všech tří titulů. Své závěry podkládá hojnými citacemi z dobového tisku. V citacích pod 

čarou by mohlo být uváděno i autorství článků - to, že většina periodik čerpala ze servisu ČTK, je stručně 

zmíněno až v samém závěru analýzy. V analýze by se také mohlo alespoň stručně objevit, kolik článků 

věnovaných Marshallově plánu každé periodikum ve sledovaném období otisklo.  

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Struktura práce 1 

3.2 Funkčnost a přiměřenost poznámkového aparátu a odkazů 2 

3.3 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

2 



vydávané neoprávněně autorem za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem bylo zahájeno disciplinární řízení.) 

3.4 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.5 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava práce 2 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

Po formální stránce má předložená práce několik zásadních slabin. Objevuje se v ní značné množství překlepů 

(např. na s. 14: "text tvoří prakticky jen citace ze sovětské noty", s. 45" "...a staly jsme se tak hraničním státem 

železné opony.") a stylistických nedostatků. V některých místech se objevuje zcela neodborná terminologie, např. 

na straně 18: "...článek s obrovskými písmeny napsaným názvem".  

Struktura práce je zcela logická, autor postupuje od kapitoly věnované Marshallovu plánu k samotné analýze 

zpravodajského pokrytí. Poznámkový aparát je vyhovující. Je však možná až zbytečné vysvětlovat v poznámkách 

pod čarou všeobecně známé zkratky jako HDP nebo USD. Citační norma je víceméně dodržena, u některých 

citací z monografií však chybí číslo strany, z níž je informace přebírána. 

Práce odpovídá fakultní šabloně. Grafická úprava je dobrá. V práci však postrádám seznam analyzovaných 

článků. Bylo by také vhodné zařadit do příloh ukázky otištěných materiálů.   

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost zpracování tématu apod.)  

Silnou stránkou předložené práce je pečlivě provedená komparativní analýza. Autor shrnul závěry z dílčích 

analýz jednotlivých periodik, které podložil četnými citacemi z dobového tisku. Práci bohužel škodí nedostatky 

po formální stránce - vyskytuje se v ní značné množství překlepů. bylo by vhodné více využívat odbornou 

terminologii, jednotně dodržovat citační normu (zejména co se uvádění stránek monografií týče) a podobně. Je 

také vhodné zařadit přílohy, minimálně seznam analyzovaných článků.  

Přes uvedené formální nedostatky se však jedná o poměrně kvalitní práci, kterou navrhuji hodnotit stupněm 

Velmi dobře.   

 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 V závěru strany 22 citujete, že podle Rudého práva SSSR hodlal přednést stížnost proti Británii a USA, 

protože porušily chartu OSN. V čem podle Vás toto porušení mohlo spočívat? 

5.2 Pracovala sledovaná periodika s fotografiemi? Byly v obrazovém pokrytí patrné rozdíly mezi 

jednotlivými tituly? 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

 

      

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište a odevzdejte ve dvou kopiích i zašlete elektronicky na adresu 

sekretariátu příslušné katedry! 

 


